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Ele está no meio de nós!

Renovação Carismática Católica - Rosto de Pentecostes

Oremos
Nossa Senhora da
Natividade, Mãe e Rainha
do Estado de Tocantins,
nós filhos e filhas de seu
coração Imaculado
recorremos à vossa
proteção maternal,
suplicantes e confiantes de
vossa intercessão.
Pedimos-vos, ó Mãe, que
interceda junto ao vosso
Filho Jesus, que nos
conceda uma nova
experiência de Pentecostes,
à Renovação Carismática e
a toda a Igreja Católica.
Para que impulsionados
por este sopro divino
possamos abraçar com
ardor missionário e
ungidos pelo Espírito o
Projeto Missionário de
Jesus Cristo.
Movidos pela ternura do
Pai, radiantes do amor do
Filho e impulsionados pelo
dinamismo do Espírito
Santo, suplicamos, ó Deus,
que derrame sobre nós a
mesma experiência de
Pentecostes que tiveram os
apóstolos no cenáculo. E
assim seremos verdadeiros
apóstolos da misericórdia
na vossa Igreja. Assim seja,
amém!
Pai nosso
Ave Maria
Gloria ao Pai
Nossa Senhora da
Natividade: Rogai por nós!

"Eis que vos retiro de vosso luto e vos revisto com
vestes esplendorosas! Vossa luz chegará até os
confins da terra. Não temais, não desanimeis, pois
Eu estou convosco. Prossigam, prossigam,
prossigam!"
Os preparativos para a Festa de Pentecostes
começaram, em Palmas, com esta profecia do
Senhor, cantada em línguas e interpretada durante o I
Encontro da Unidade da RCC da arquidiocese.
Entretanto, pela força das palavras e por toda a
simbologia que carregam, percebe-se claramente que
esta é uma profecia para todo o Estado do Tocantins,
sobretudo pelo tempo litúrgico que estamos vivendo.
Deve-se observar com bastante atenção as
palavras de Deus e vivenciá-las em sua plenitude (cf.
I Ts 5,19-21). Nesta profecia, temos três fatos, três
ordens e uma promessa:
"Vos retiro de vosso luto": a Igreja
acabou de passar por um período de penitência,
reflexão e preparação, que foi a Quaresma. À
semelhança dos ninivitas, proclamamos jejum e
mortificação em expiação de nossos pecados (cf. Jn
3,5). Este fato também é o cumprimento da promessa
de Deus no Encontro Nacional de Coordenadores e
Missionários da RCC, que aconteceu em Brasília e
que acontecerá a nível estadual na cidade de Gurupi,
no mês de abril: um despertar de nossa apatia, do
nosso abatimento. Uma gente nova se levanta na
RCC.
"Vos revisto com vestes esplendorosas":
entrando no tempo Pascal, somos ressuscitados com
Cristo. Nossas roupas foram alvejadas no Sangue do
Cordeiro (cf. Ap 7,9.13-14), nossa dignidade
batismal foi restaurada. Recebemos novamente a
unção profética, sacerdotal e régia da parte do Senhor
(cf. I Pe 2,9). Nossas roupas são "esplêndidas"
porque condizem com o mandato missinário de todo
cristão e, particularmente, da RCC: anunciar e
construir o Reino do único Rei verdadeiro - Jesus
Cristo, soberano do universo.
"Eu estou convosco": o terceiro fato tratase da renovação da promessa que Cristo fez aos seus
discípulos na ocasião da Ressurreição (cf. Mt 28,20).
Jesus está conosco na missão! Ele não nos
desampara. Este "estar conosco" é um conforto
espiritual que Deus nos oferece gratuitamente. É o
constante exercício da fé carismática: a certeza de
que a obra de Deus vai se realizar porque é o Senhor
quem está na frente.
"Não temais": a primeira ordem da
profecia tem sido uma constante nos últimos tempos.
Deus pede para não termos medo em nos doar, em
nos lançar para a missão! E mesmo assim, por mais

consolo, graças, prodígios e milagres que Ele faça, quase
sempre recai sobre nós a tentação de duvidar do poder e das
promessas de Deus. Para cumprir esta ordem se faz
necessária uma vida de intensa oração e, novamente, o
exercício da fé carismática.
"Não desanimeis": à medida que o tempo vai
passando, parece que o entusiasmo pela missão vai
diminuindo. Se esta tentação não for renunciada a tempo,
acaba-se vendo servos prostrados e abatidos, tristes e
murmurantes. Deus não deseja isto para seus filhos, por
isso nos exorta a não desanimarmos. E para cumprir esta
ordem, deve-se também cultivar a vida de oração,
sobretudo a de louvor, além do dom da fortaleza.
"Prossigam, prossigam, prossigam!": o
Senhor é enfático neste ponto. Ele deseja que, não
importando nosso nível espiritual ou o tamanho de nossa
missão, continuemos a caminhar decididamente, sempre
com o olhar direcionado para a nossa meta, que é o próprio
Cristo (cf. Fl 3,12-16). Parar, neste caso, significa morrer,
ainda que espiritualmente. Somos impulsionados pela
força do Espírito Santo a andar sempre para frente, sem nos
prender a erros ou glórias do passado.
"Vossa luz chegará até os confins da terra":
a grande promessa de Deus para a RCC nestes tempos.
Cristo nos instituiu como luz do mundo (cf. Mt 5,14), mas
esta luz não brota de nós: é a própria presença do Espírito
Santo em nosso meio. Esta promessa nos diz que nós
levaremos Deus até às pessoas mais distantes, fisicamente
ou não. O Senhor deseja resgatar todas as suas criaturas e
quer usar de nós para tal fim.
A Renovação Carismática Católica tem a
vocação de ser o espelho de Pentecostes. Que na Festa do
nascimento da Igreja, em maio, possamos imitar os
discípulos: tendo recebido o Espírito Santo, saíram às ruas
para pregar o Evangelho e resgatar almas para Deus. Que
nesta Festa de Pentecostes a RCC do Tocantins possa
assumir verdadeiramente sua vocação, pois ser
Pentecostes é ser missionário.
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A Renovação Carismática Católica do
Tocantins tem entendido a mensagem do Senhor, que
nos chama à ousadia missionária. Em fevereiro deste
ano realizamos a primeira reunião com o Conselho
Estadual da RCC-TO na cidade de Porto Nacional,
onde fomos acolhidos profeticamente por Dom
Geraldo Gusmão, que nos abriu as portas de sua
diocese para que possamos ali realizar a vontade de
Deus.
Irmãos, só temos motivo para louvar: um
novo tempo, um novo Pentecostes toma conta do
Tocantins. Somos chamados a avançar com destemor e
ousadia. Por que não agir?
Precisamos buscar constantemente a
formação, a participação nos Encontros e Congressos
oferecidos pela RCC Nacional e Estadual, que nos
capacitam para a abertura de novos Grupos de Oração,
novas missões. Muitos ainda não conhecem este
presente de Deus para Igreja que é a Renovação
Carismática Católica. Nós somos os escolhidos para

semear nos quatro cantos desse Estado as bênçãos
de Deus através da RCC.
No dia 22 de março, estive juntamente
com a coordenação da RCC da prelazia de
Cristalândia, com Dom Heriberto Hermes, que
nos acolheu com muito carinho, como um pai,
abrindo-se também à vontade de Deus para
realização dos projetos de Deus através da RCC,
em sua prelazia.
Vamos em frente irmãos, não percamos
o ânimo, o Senhor nos
capacita, nos dá força e nos
conduz. Só através da unidade
alcançaremos os objetivos
para RCC do Tocantins.
Delvandro V. de Lima
Coordenador Estadual da
RCC Tocantins

Tocantins em RenovAção - Ele está no meio de nós!
Defensores da Fé

Santa Catarina de Sena (30 de abril)

S

anta Catarina nasceu em
Sena, Itália, no dia 25 de
março de 1347, no seio de
uma família bastante numerosa e
pobre. Não teve acesso a formação,
era analfabeta, mas mesmo assim
contribuiu para a doutrina da Igreja,
sendo assim, foi reconhecida como
Doutora da Igreja pelo papa Paulo
VI no ano de 1970.
Aos quinze anos começou a
fazer parte da Ordem Terceira de
São Domingos, iniciando uma vida
de muitas penitências. Santa
Catarina prezava pelo zelo ao culto e
em especial pelo testemunho dos
cristãos, chegando até mesmo
enviar cartas aos papas e aos
sacerdotes exortando nesse sentido!
Por não ter formação, suas
cartas e seus relatos eram escritos
por amigos da santa. Toda a doutrina
ensinada por Catarina de Sena, em
seus escritos, gira em torno de dois
eixos principais: o primeiro, relativo
à ordem do conhecimento, consiste
no preceito “conhece-te a ti mesmo,
em Deus”, que marcou toda a

No Coração de Deus

S

enhor, quem pode habitar
na tua tenda? E morar no
teu santo monte? Aquele
que vive sem culpa, age com
justiça e fala a verdade no seu
coração. (Sl 14/15)
Jesus, em seu encontro
com a samaritana, nos revelou
que "aqueles que o adoram
devem adorá-lo em espírito e
verdade" (Jo 4,24). Para o
encontro com o Deus, o homem
deve preparar-se purificando-se
dos pecados.
Quando perdemos o

Conhecer para Amar

O

espiritualidade da Idade Média,
desde Agostinho até Catarina. O
segundo consiste no preceito de
combater e esmagar a vontade
própria, fonte e origem de todos os
pecados.
Os últimos anos de sua
vida foram dedicados a questões
políticas da Igreja. Santa Catarina
juntou-se às pessoas que clamavam
pela volta do Papa Gregório XI a
Roma. Em 17 de janeiro de 1377, o
dia em que o Papa partiu de volta
para Roma por mar, Santa Catarina e
seus seguidores iniciaram o mesmo
trajeto por terra. A Santa morreu no
dia 29 de abril de 1380, com apenas
33 anos de idade.
Duas coisas Santa Catarina
nos ensina em seu legado: uma é que
mesmo diante de todas as
dificuldades (analfabetismo,
família pobre, problemas de saúde)
nada pode nos afastar de nossa

missão. Nós somos
chamados, através da
intercessão de Santa
Catarina, a prosseguirmos
no anuncio PROFÉTICO
do evangelho de Cristo. A
segunda coisa é que a
sabedoria para anunciar
vem do Alto, não de nossas
forças ou até mesmo de
nossa inteligência
“A
sabedoria, porém, que
vem de cima, é
primeiramente pura,
depois pacífica,
condescendente,
conciliadora, cheia de
misericórdia e de bons
frutos, sem parcialidade,
nem fingimento” (Tg
3,17)
Catarina de Sena,
Santa e Doutora da Igreja,
rogai por nós!

Imagem: www.legiomariae.kit.net

Murillo Barros de Carvalho
Coordenador Estadual do
Ministério Universidades Renovadas
universidades@rccto.org.br

Quem habitará na tenda do Senhor?
estado de graça por causa do
pecado original, fomos
afastados da presença do Senhor
(cf. Gn 3). Jesus Cristo, em sua
obra redentora, nos restituiu a
intimidade com Deus atavés do
Seu sacrifício na Cruz e,
também, com a instituição dos
sacramentos do Batismo e da
Reconciliação.
A vontade de Deus é
que todas as Suas criaturas
possam entrar em Sua tenda.
Para fazê-lo, precisamos
combater nossas fraquezas e

“A vontade de
Deus é que
todas as Suas
criaturas
possam
entrar em Sua
tenda”

vivenciar os mandamentos. Este salmo
contém o cógido de ética da Antiga
Aliança, onde o justo era aquele que não
fazia o mal a outrem e cumpria a palavra
prometida. Jesus plenifica este cógido ao
nos dizer que, para agradar a Deus,
devemos amar o próximo como a nós
mesmos (cf. Mt 22,39). Estes poderão
habitar na tenda do Senhor
.
João Paulo Veloso
Coordenador Estadual do
Ministério de Comunicação Social
Comunicacao@rccto.org.br

A Reunião de Oração

segundo momento do Grupo de Oração é a
reunião de oração, onde os participantes se
encontram semanalmente para louvarem a
Deus. Esta reunião é informal, marcada pela
espontaneidade dos participantes e pela abertura ao

Espírito. Por este motivo, não existem
esquemas rígidos para o seu
desenrolar, mas ela não se desenvolve
de maneira indefinida e sem direção.
A reunião de oração não é
uma aula, um grupo de discussão, uma
sessão de terapia ou uma reunião
social. Ela é um momento onde o
louvor ocupa um lugar privilegiado,
onde se proporciona a experiência do
batismo no Espírito, onde se
evangeliza querigmaticamente e onde
se constróe uma comunidade cristã.
Suas principais
características são: é centrada na
Pessoa de Jesus Cristo; é carismática,
ou seja, seu impulso dinamizador é o

Espírito Santo com o uso de Seus carismas
(cf. I Cor 12,4-11); é fraterna e alegre,
proporcionando um ambiente onde as
pessoas se sintam acolhidas e amadas; é
expontânea e expressiva; e é ordenada, pois
apesar de ser descontraída, é necessário
uma ordem para que tudo o que ocorra seja
para a edificação da assembléia (cf. I Cor
14,26-40). Esta ordem é assegurada por um
dirigente principal, escolhido em oração
durante a reunião de núcleo.
Baseado na Apostila 3 - Módulo Básico
(Grupos de Oração) do Ministério de
Formação da RCC Brasil
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Especial Festa das Tendas

Festa das Tendas atrai cerca de 3000 pessoas
em todo do Tocantins
A R e n o v a ç ã o
Carismática Católica do Estado
do Tocantins, em consonância
com os direcionamentos da
RCC Brasil, promoveu no
feriado de carnaval a Festa das
Tendas, em comemoração aos
40 anos da RCC no mundo.
Por já contar com
tradicionais retiros de carnaval,
a RCC/TO discerniu que cada
diocese faria seu próprio
encontro. Assim, tivemos Festa
das Tendas nas seguintes
cidades tocantinenses: Palmas,
Paraíso, Gurupi, Porto
Nacional, Guaraí e Araguaína

Delvandro Vinagre de
Lima, coordenador estadual da
RCC/TO, esteve em todas as
dioceses do Tocantins durante a
Festa das Tendas, incentivando
o trabalho realizado pelos
servos.
To t a l i z a n d o u m
público de cerca de três mil
pessoas em todo o Estado,
durante os cinco dias de evento,
a RCC/TO sente-se satisfeita de
ver a graça acontecer na vida de
tantas pessoas, mas está ciente
de que ainda há muito para
avançar.

“Quem tiver se
“Q
sede,
vennh
ha a mim
im e beba!”
!”

Cura interior é destaque em Gurupi
Com a assessoria da
Equipe São Bento (Ailton
Rocha Machado, José
Batista da Silva, José
Nicodemos Silva e João
Kennedy Ferro), da cidade
de Goiânia, a cidade de
Gurupi viveu momentos de
profunda oração e
intimidade com o Senhor na
Festa das Tendas.
Durante a noite do
domingo, aconteceu um
grande momento de cura
interior, com a presença do
pároco da Paróquia Nossa
Senhora d'Abadia, Pe.
Deusimar, que conduziu o
Santíssimo Sacramento ao
local do encontro para que,

durante a adoração, o Senhor
pudesse curar os corações
que estavam feridos. Logo
em seguida, por volta de
meia noite, os trabalhos
foram suspensos, mas os
jovens não se contiveram e
continuaram a cantar e
dançar madrugada adentro.
Neste ano, a RCC
de Gurupi foi inspirada a
realizar o retiro Vem Sambar
com Cristo em forma de
acampamento aberto. Podese perceber ao longo do
evento que a vontade do
Senhor era curar os corações
de seu povo, o que realmente
aconteceu em todos os
momentos de oração.

Casa de Maria recebe fiéis em Palmas
A Festa das Tendas na
arquidiocese de Palmas
aconteceu na Casa de Maria
Rainha da Paz, na quadra 106
Sul. Ao total, o evento teve um
trânsito em torno de 1000
pessoas.
Animada pelo Ministério
Sacramento, a Festa das Tendas
contou com a participação de
Dom Alberto Taveira, arcebispo
metropolitano de Palmas;
Delvandro Vinagre Lima,
coordenador estadual da
RCC/TO; Jakeline Parreira,
coordenadora da RCC/Palmas;
Padre Vanilson, diretor espiritual
do conselho da RCC/TO; Padres
Emanuel, Alfredo e Reginaldo,
da arquidiocese de Palmas;
diáconos da Canção Nova e
membros do conselho
arquidiocesano da RCC/Palmas.
O evento contou com

quatro pregações: "Senhorio de
Jesus", por Padre Emanuel;
"Levantemos nossa pátria de seu
abatimento", por Murillo Barros;
"Vinde Espírito Santo, por meio
do Imaculado Coração de
Maria", por Cleiton; e "Quem
tiver sede, venha a mim e beba!",
por João Paulo Veloso.
O diferencial deste ano
f o i a Te n d a J o v e m, q u e
aconteceu nas noites de sábado e
domingo, onde os participantes
puderam se divertir ao som de
música eletrônica-cristã até de
madrugada.
Na madrugada da terçafeira, aconteceu a tradiconal
vigília. Este momento foi
conduzido por Padre Reginaldo,
pároco da pró-Catedral São José,
e contou com cerca de 60
pessoas.

Paraíso conta com a presença de Inaldo,
fundador da comunidade Doce Mãe de Deus
Qual foi a moção de Deus para
você a respeito deste encontro?
Inaldo - Minha primeira missão
foi descobrir a vontade de Deus.
O que fazer? Deixei diversos
convites para estar aqui, sabendo
que era a vontade de Deus.
Inclusive o retiro de Betinho em
MG para estar aqui com vocês.
Estou feliz do mesmo jeito.
Qual o ensinamento de Deus
para você nesta missão aqui
em Paraíso do Tocantins?

Inaldo - "Quem tem sede
venha”, eu com sede cheguei e
com sede estou saindo, com uma
esperença abençoada de ter
encontrado novos irmãos.
O que você pensa sobre os 40
anos da RCC?
Inaldo - Que agora é tempo de
rasgar as portas para a vida
missionária não só em Paraíso
ou no Tocantins, mas em todo o
Brasil.

Guaraí recebe Grupos de Oração
da diocese de Miracema
Muita alegria
marcou a Festa das Tendas
na diocese de Miracema do
Tocantins, onde todos os
G.O. da RCC marcaram sua
presença no Colégio Maria
do Socorro, em Guaraí.
O evento contou
com a presença de
Delvandro Lima,
coordenador estadual da
RCC/TO; Padre Martin
Keviny, administrador
diocesano; Padre Arlir, de

Pedro Afonso; Padre
Amarildo, de Guaraí; e todo
o Conselho Diocesano da
RCC de Miracema.
A festa também
contou com as 11 cidades
onde existe G.O. na diocese
e mais cinco cidades de fora
(Palmas-TO, Paraíso-TO,
Goiânia-GO, Redenção-PA
e Araguaína-TO),
totalizando cerca de 200
participantes.

RCC Tocantins já tem seus novos ministeriados
Agora a composição do Conselho
Estadual da RCC está completa. Todos os
ministérios da RCC estão representados no
Tocantins, como se observa a seguir:
Artes - Renato (Palmas); Comunicação Social
- João Paulo Veloso (Palmas); Crianças - Neila
(Gurupi); Cura e Libertação - Solange Leite
(Colinas); Famílias - Janeth e Ernandes Vaz
(Araguaína); Fé e Política - Pedro Rodrigues

Expediente

(Araguaína); Formação - Luciana Mesquita
(Colinas); Intercessão - Tânia Mara (Palmas);
Jovem - Gustavo Martins (Palmas); Pregação Welson Santana (Paraíso); Promoção Humana
- Edileuza (Porto Nacional); Sacerdotes - Pe.
Vanilson (Paraíso); Seminaristas - Leonardo
(Palmas); Universidades Renovadas - Murillo
Barros (Palmas); Tesouraria e Secretaria Lena (Paraíso); Conselheira - Lindomar
Ferrari (Colinas).

Encontro Estadual para
Coordenadores e Missionários da
RCC Tocantins
Gurupi - TO
Tema: "Levantemos nossa pátria de seu
abatimento e lutemos por nosso povo e nossa
religião!”
Data: 20 a 22 de abril
Local: Colégio Estadual de Gurupi
Inscrições: R$ 20,00 (pelo site
www.rccto.org.br)

Festa de
Pentecostes
Palmas - TO
Tema: Espírito Santo, o Dom de
Deus
Data: 26 e 27 de maio
Local: Casa de Maria Rainha da
Paz (106 Sul)
Inscrições: R$ 2,00 (nos Grupos
de Oração da arquidiocese)
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Dia de Louvor pelo 41º Dia Mundial das Comunicações Sociais
Valinhos - SP
Data: 20 de maio
Local: Associação do Senhor Jesus (TV Século 21)
Inscrições: entrada franca
Observação: este dia de louvor também acontecerá nas dioceses do
Tocantins

XXVI Congresso Nacional da
RCC e ECCLA 2007
Cachoeira Paulista - SP
Tema: "Descerá sobre vós o Espírito Santo e
vos dará força; e sereis minhas testemunhas!”
Data: 24 a 28 de julho
Local: Comunidade Canção Nova
Inscrições: R$ 30,00 até o dia 29/06 (pelo site
www.rccbrasil.org.br)
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